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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kompetensi Guru Menggunakan Media ICT

1. Pengertian kompetensi Guru

Kompeten adalah cakap, berkuasa memutuskan sesuatu, berwenang,

berkuasa, mengetahui. Sedangkan kompetensi adalah persaingan,

penjajahan, perlombaan untuk merebutkan kejuaraan dalam lingkup

gabungan perkumpulan (liga). 6

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Competence

means fitness or ability” yang berarti kecakapan kemampuan. Menurut

kamus besar bahasa Indonesia kompetensi adalah” 1). kewenangan

(kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan), 2) kemampuan menguasai.

Sementara Johnson menyatakan “Competency as rational performance

which save factorial meets the objective for a desired condition”.

Menurutnya kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai

tujuan yang dipercayakan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan

demikian suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja

yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya dalam mencapai suatu

tujuan. Dari batasan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

kompetensi pada dasarnya merupakan seperangkat kemampuan standar

yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara

maksimal. Kompetensi dapat juga diartikan sebagai pengetahuan,

6 Adi Gunawan, kamus Praktis Ilmiah Populer (Surabaya: kartika), h. 250
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keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan

berpikir dan bertindak. Makna kompetensi dipandang sebagai pilarnya atas

kinerja satu profesi atau dalam konteks ini adalah kinerja para guru.

Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan

menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan

terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun

sikap profesional, dalam menjalankan fungsi sebagai guru.

kompetensi menunjuk pada suatu kemampuan sebab “competence

means fitness or ability” yang berarti kemampuan atau kecakapan. Sumber

dari Depdiknas (1982 :51), menyatakan bahwa kompetensi menunjuk

kepada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui

pendidikan atau latihan. Sedangkan menurut The National Council for

Vocational Qualification (NCVQ) menyatakan bahwa “a competence is

defined as the ability to perform an activity within an occupation.

Competence is a wide concept which embodies the ability to transfer skills

and knowledge to new situations … within the occupational areas and

includes aspects of „key‟ skills” Kompetensi merupakan kemampuan

untuk menjalankan aktivitas dalam suatu pekerjaan, yang ditunjukkan oleh

kemampuan mentransfer keterampilan dan pengetahuan pada situasi yang

baru. Sementara itu, Mukminan mengutip pendapat Hall dan Jone yang

menyatakan bahwa kompetensi adalah pernyataan yang menggambarkan

penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan

perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diamati
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dan diukur.7 Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki kompetensi berarti

yang bersangkutan memiliki kemampuan yang dapat diamati dan diukur.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Sagala8 yang menyatakan bahwa:

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap

(daya kalbu), dan keterampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk

perbuatan”; Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan kompetensi

merupakan gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap,

sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang mendasari karakteristik

seseorang untuk berunjuk kerja dan menjalankan tugas atau pekerjaan

guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata.

Dari uraian di atas maka dapat diartikan bahwa kompetensi

merupakan prilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang disajikan

syarat sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi dalam arti luas

merupakan standar kemampuan yang diperlukan untuk menggambarkan

kualifikasi seseorang baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam

melandasi pelaksanaan tugas profesional atau kemampuan teknis.

Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu apabila ia menguasai

kecakapan bekerja sebagai suatu keahlian selaras dengan bidangnya.

Kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi adalah

spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki

7Mukminan. (2003). Pengembangan Silabus Matakuliah Pengajaran Mikro dan PPL
Berdasar KBK. Makalah Seminar dan Lokakarya. Diselenggarakan oleh UNY Dalam Rangka
Dies Natalis UNY.

8 Sagala,S., 2009. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung:
Alfabeta, (2009) h.  23
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seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar

kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan.

Selanjutnya pengertian kompetensi menurut beberapa pakar

sebagaimana yang dikutip Martinis Yamin dan Maisah adalah sebagai

berikut:

a. Echols dan shadily mengatakan bahwa kompetensi berasal dari bahasa

inggris yaitu competency sebagai kata benda competen yang berarti

kecakapan, kompetensi dan kewenangan. 9

b. Suparno mengatakan kompetensi biasanya dikatakan sebagai

kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau memiliki

keterampilan dan kecakapan yang di syaratkan.

Kompetensi guru diartikan dengan penguasaan terhadap suatu tugas

(mengajar dan mendidik), keterampilan, sikap dan apresiasi yang

diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan yang

dilakukannya. Dengan demikian kompetensi tidak hanya berkenaan

dengan kemampuan guru dalam menyajikan pelajaran di depan kelas,

melainkan termasuk keterampilan guru dalam mendidik dan menanamkan

sikap yang baik kepada Belajar. Kompetensi guru menurut Cogan 10

bahwa: Harus mempunyai (1) kemampuan untuk memandang dan

mendekati masalah-masalah pendidikan dari perspektif masyarakat global;

(2) kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif

9Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada Pers,
2010), h. 5

10 Sagala,S., 2009. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung:
Alfabeta, (2008) h. 209
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dan tanggung jawab sesuai dengan peranan dan tugas dalam masyarakat;

(3) kapasitas kemampuan berpikir secara kritis dan sistematis; (4)

keinginan untuk selalu meningkatkan kemampuan intelektual sesuai

dengan tuntutan zaman yang selalu berubah dengan pengetahuan dan

teknologi.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dinyatakan kompetensi guru adalah

kelayakan untuk menjalankan tugas, kemampuan sebagai suatu faktor

penting bagi guru, oleh karena itu kualitas dan produktivitas kerja guru

harus mampu memperlihatkan perbuatan profesional yang bermutu. Dalam

pengertian tersebut, telah terkandung suatu konsep bahwa guru

professional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus

memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar guru mampu

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dinyatakan

oleh Hamalik11 guru yang dinilai kompeten secara profesional, apabila:

a. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan

sebaik-baiknya.

b. Guru tersebut mampu melaksanakan perananperanannya secara

berhasil.

c. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan

pendidikan (tujuan instruksional sekolah)

d. Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses

mengajar dan belajar dalam kelas.

11 Hamalik, Oemar, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta,
2008), h. 38
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Guru profesional bukanlah hanya untuk satu kompetensi saja, tetapi

guru profesional harus mampu memiliki keempat kompetensi sebagaimana

yang diamanatkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 agar guru memahami,

menguasai, dan terampil menggunakan sumber-sumber belajar baru dan

menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

profesional, dan kompetensi sosial sebagai bagian dari kemampuan guru.

Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan

menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya, kompetensi tersebut akan

terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun

sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru.

Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat

kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, keempat kompetensi

tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Adapun kompetensi guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam menggunakan dan

mengembangkan media pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi

dalam proses pembelajaran.
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2. Bentuk-bentuk kompetensi Guru

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam

pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman wawasan atau

landasan kependidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara

akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran

yang berbasis subjek (mata pelajaran), guru seharusnya memiliki

kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina.

Selain itu guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam

penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Secara otentik kedua hal tersebut

dapat dibuktikan dengan ijazah akademik, dan ijazah keahlian mengajar

(akta mengajar) dari lembaga pendidikan yang diakreditasi pemerintah.

Pemahaman terhadap belajar. Guru memiliki pemahaman psikologi

perkembangan anak, sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang

tepat yang dilakukan pada anak didiknya. Guru dapat membimbing anak

melewati masa-masa sulit dalam usia yang dialami anak. Selain itu, guru

memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi

anak, sehingga dapat mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi

anak serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat.

Kompetensi pedagogik telah dituangkan di dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

Kompetensi Guru yang mencakup: (1) Menguasai karakteristik Belajar

dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan
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intelektual; (2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran

yang mendidik.(3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata

pelajaran yang diampu.(4) Menyelenggarakan pembelajaran Yang

mendidik.(5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

kepentingan pembelajaran. (6) Memfasilitasi pengembangan potensi

Belajar untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. (7)

Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan Belajar. (8)

Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil

belajar.(9)Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan

pembelajaran.(10)Melakukan tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas

pembelajaran. Dari Standar kompetensi guru mata pelajaran tersebut dapat

dinyatakan bahwa kompetensi pedagogik bagi guru bukanlah hal yang

sederhana, karena kualitas guru haruslah di atas rata-rata.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Di

mana pada setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan

meningkatkan citra diri dan kepribadian seorang guru. Setiap guru

mempunyai pribadi masingmasing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka

miliki. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah yang abstrak, yang

hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian,

dan dalam menghadapi setiap persoalan. Kepribadian adalah keseluruhan
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dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Dalam makna

demikian, seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu

gambaran dari kepribadian orang tersebut. Kunandar12 menyatakan bahwa:

“Kompetensi kepribadian yaitu perangkat prilaku yang berkaitan dengan

kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang

mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman

diri.” Berdasarkan pernyataan tersebut maka kompetensi kepribadian guru

dapat dinyatakan sebagai: (1) memiliki kepribadian yang mantap dan

stabil, yang indikatornya bertindak sesuai dengan norma hukum, norma

sosial. Bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak

sesuai dengan norma. (2) memiliki kepribadian yang dewasa, dengan ciri-

ciri, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang

memiliki etos kerja. (3) memiliki kepribadian yang arif, yang ditunjukkan

dengan tindakan yang bermanfaat bagi Belajar, sekolah dan masyarakat

serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. (4)

Memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang berpengaruh

positif terhadap Belajar dan memiliki perilaku yang disegani. (5) Memiliki

akhlak mulia dan menjadi teladan, dengan menampilkan tindakan yang

sesuai dengan norma religius (iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka

menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani Belajar.

Sebagai pribadi, guru merupakan perwujudan diri dengan seluruh

keunikan karakteristik yang sesuai dengan posisinya sebagai pemangku

12 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Gur, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007,
Cet. Ke-1. h. 55
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profesi keguruan. Kepribadian merupakan landasan utama bagi

perwujudan diri sebagai guru yang efektif baik dalam melaksanakan tugas

profesionalnya di lingkungan pendidikan dan di lingkungan kehidupan

lainnya. Hal ini mengandung makna bahwa seorang guru harus mampu

mewujudkan pribadi yang efektif untuk dapat melaksanakan fungsi dan

tanggung jawabnya sebagai guru. Untuk itu, ia harus mengenal dirinya

sendiri dan mampu mengembangkannya ke arah terwujudnya pribadi yang

sehat dan paripurna (fully functioning person).

Kompetensi kepribadian telah dituangkan di dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar

Kompetensi Guru yang mencakup kompetensi inti guru yaitu(1) Bertindak

sesuai dengan norma agama, hukum, sosial (2) Menampilkan diri sebagai

pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi Belajar dan

masyarakat (3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil,

dewasa, arif dan berwibawa (4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab

yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri (5)

Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dinyatakan sebagai pendidik

dalam hal ini guru perlu mengetahui, memahami dan melakukan tindakan

yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional

Indonesia. Norma agama menyangkut nilai-nilai yang ada di dalam agama

itu sendiri, segala ajaran telah ditentukan merupakan hal yang absolut,

biasanya tidak ada tawar-menawar ketentuan yang telah digariskan.
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c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai makhluk

sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Kompetensi ini berhubungan

dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial,

meliputi: (1) kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan

teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional; (2)

kemampuan guru dalam menjalin komunikasi dengan pimpinan; (3)

kemampuan guru berkomunikasi dengan orang tua Belajar; (4)

Kemampuan guru berkomunikasi dengan masyarakat; (5) kemampuan

untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga

kemasyarakatan; dan (6) kemampuan untuk pendidikan moral.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Sagala13 yang menyatakan

bahwa ”Indikator kemampuan sosial guru adalah mampu berkomunikasi

dan bergaul dengan Belajar, sesame pendidik dan tenaga kependidikan,

orang tua dan wali murid, masyarakat dan lingkungan sekitar, dan mampu

mengembangkan jaringan”. Inti dari kompetensi sosial terletak pada

komunikasi, tetapi komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang

efektif. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses saling

mempengaruhi antar manusia. Komunikasi juga merupakan keseluruhan

dari pada perasaan, sikap dan harapanharapan yang disampaikan baik

secara langsung atau tidak langsung, baik yang dilakukan secara sadar atau

tidak sadar karena komunikasi merupakan bagian integral dari proses

13 Sagala,S., 2009. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung:
Alfabeta, h. 39
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perubahan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas tersebut maka

kompetensi sosial adalah merupakan kemampuan guru sebagai makhluk

sosial dalam berinteraksi dengan orang lain tidak hanya berbuat betul saja

tetapi juga menyadari perbuatan yang dilakukan dan menyadari pula

situasi yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan itu.

Sebagai makhluk sosial guru berprilaku santun, mampu

berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan

menarik mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kemampuan guru

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan peserta

didik dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali Belajar, masyarakat

sekitar sekolah dan sekitar di mana pendidik itu tinggal, dan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Kompetensi sosial telah

dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No16 tahun

2007 tentang Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru

yaitu (1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif

karena pertimbangan jenis, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang

keluarga, dan status sosial ekonomi. (2) Berkomunikasi secara efektif,

empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang

tua dan masyarakat. (3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah

Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. (4)

Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara

lisan dan tulisan atau bentuk lain.
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d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Proses belajar dan

hasil belajar Peserta Didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola,

struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh

kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang

kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif,

menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga

belajar peserta didik berada pada tingkat optimal.

Kompetensi profesional berkaitan dengan bidang studi dijelaskan

Slamet dalam Sagala 14 yaitu: Kompetensi profesional yang terdiri dari

subkompetensi (1) memahami mata pelajaran yang telah disiapkan untuk

mengajar; (2) memahami standar kompetensi dan standar isi pelajaran

yang tertera dalam Peraturan Menteri serta bahan ajar yang ada dalam

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); (3) memahami struktur,

konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar; (4) memahami

hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan (5) menerapkan

konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi profesional telah dituangkan di dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional No16 tahun 2007 tentang Standar

Kompetensi Guru yang mencakup kompetensi inti guru yaitu; (1)

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang

14 Sagala,S., 2009. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung:
Alfabeta, h. 39
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mendukung mata pelajaran yang diampu (2) Menguasai standar

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu (3)

Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif (4)

Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan

tindakan refleksi (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

untuk mengembangkan diri.

B. Media Pembelajaran ICT

1. Pengertian Media pembelajaran

Menurut Djamarah dan Aswan 15 “Media merupakan wahana

penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Sedangkan menurut

Arsyad (2007:3) kata media berasal dari bahasa latin “medius” yang berarti

“tengah”, “perantara”, atau “pengantar”. Sedangkan ACET (Association

of Education and Communication Technology) dalam Arsyad (2007:3)

“Memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi“. Dapat disimpulkan

bahwa media adalah perantara yang digunakan untuk menyampaikan

pesanatau informasi.

Kata pembelajaran Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan

dan Pengembangan Bahasa ”Tersusun atas suku kata pem-bel-ajar-an.

Pembelajaran adalah cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk

hidup belajar”.

15 Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar.(Jakarta: Rineka
Cipta, 1996), h. 136
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Sedangkan Menurut Schram sebagaimana dikutip oleh Suwarna16

menyatakan , bahwa media pembelajaran adalah “teknologi pembawa

pesan (informasi) yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan

pembelajaran”. Sementara itu menurut Briggs sebagaimana dikutip oleh

Suwarna17, mendefinisikan “media  pembelajaran sebagai sarana fisik

untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran”.

Dari pengertian diatas, maka media pembelajaran dapat diartikan

sebagai cara membuat orang belajar, sarana, alat atau teknologi yang dapat

menunjang dan memperlancar proses pembelajaran.

Menurut Heinich dalam Arsyad “Apabila media itu membawa

pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung

maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran“.

Sementara itu, Arsyad menyimpulkan bahwa “Media pembelajaran adalah

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi

instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk

belajar“.18

2. Manfaat Media Pembelajaran

Levie & Lentz dalam Arsyad19 “Mengemukakan empat fungsi media

pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif,

fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris“. Encyclopedia of Educational

16 Suwarna, Pengajaran Mikro. (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006), h. 128
17 Suwarna h. 129
18 Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran.( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007), h.4
19Arsyad, Azhar, hh.16-17
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Research dalam Hamalik merincikan manfaat media pembelajaran sebagai

berikut

1) Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu

mengurangi verbalisme.

2) Memperbesar perhatian siswa.

3) Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar,

oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap.

4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan

berusaha sendiri di kalangan siswa.

5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinue, terutama

melalui gambar hidup.

6) Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu

perkembangan kemampuan berbahasa.

7) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara

lain, dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak

dalam belajar.20

Uraian tentang manfaat media dari para ahli di atas memperjelas

bahwa media pembelajaran sangat bermanfaat terhadap perkembangan

kemampuan kognitif peserta didik.

20 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994), h.15



25

3. Faktor-faktor dalam memilih media

Memilih media yang terbaik untuk tujuan instruksional bukan

pekerjaan yang mudah. Pemulihan media itu rumit dan sulit, karena

didasarkan pada beberapa faktor yang saling berhubungan. Beberapa

faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media yang tepat menurut

Ibrahim dan Nana:

1. Jenis kemampuan yang akan dicapai, sesuai dengan tujuan

pengajaran (TIK)

2. Kegunaan dari berbagai jenis media itu sendiri

3. Kemampuan guru menggunakan suatu jenis media

4. Keluwesan atau fleksibelitas dalam penggunaannya

5. Kesesuaiannya dengan alokasi waktu dan sarana pendukung yang

ada

6. Ketersediannya

7. Biaya21

4. Media pembelajaran ICT

Information and Communication Technologies (ICT) adalah seluruh

peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. ICT

mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses,

penggunaan sebagai alat bantu dan pengelolaan informasi. Sedangkan

teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

21 Syaodih, S. Nana dan R. Ibrahim. 2003. Perencanaan Pengajaran. (Jakarta :Rineka
Cipta).h. 120-121
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penggunaan alat bantu untuk memproses dam mentransfer data dari

perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan

teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisah. Jadi

ICT mengandung pengertian yang luas yaitu segala kegiatan yang terkait

dengan pemrosesan, pengelolaan, pemindahan informasi antar media22

5. Peran ICT dalam Bidang Pendidikan

Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia

pendidikan dari pendidikan yang konvensional ke arah pendidikan yang

terbuka. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila

digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan23 Peran ICT dalam

pendidikan antara lain:

1) ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan; Artinya dengan ICT sumber

ilmu pengetahuan yang diperoleh siswa semakin luas baik ilmu

pengetahuan inti dalam pembelajaran di sekolah maupun sebagai

materi pendukung dalam proses belajar.

2) ICT sebagai alat bantu pembelajaran; Artinya bahwa proses belajar

lebih mudah dengan bantuan ICT dan materi dapat disajikan kepada

seluruh siswa melalui peralatan ICT seperti multimedia dan media

pembelajaran hasil olahan computer seperti poster, foto, display dan

media grafis lainnya.

22 Rusli., Teknologi Komunikasi dan Informasi Dalam Pendidikan. Jakarta: GP Press,
2009), h.1-7

23 Hamzah. Teori Motivasi Dan Pengukurannya. (Jakarta: Bumi Aksara. 2010). h.60
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3) ICT sebagai fasilitas pendidikan; Dalam hal ini ICT sebagai sarana

yang disediakan oleh lembaga pendidikan, terutama sebagai fasilitas

yang mendukung proses pembelajaran di sekolah.

6. Macam-macam Media Pembelajaran Berbasis ICT

ICT atau TIK mencakup semua teknologi yang dapat digunakan

untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi

dalam proses komunikasi. Yang termasuk dalam teknologi ini adalah:

a. Teknologi Komputer

Media pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu media

pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi

belajar peserta didik. Pembelajaran melalui teknologi komputer ini

bersifat offline, sehingga dalam penggunaannya tidak tergantung pada

akses internet. Program pembelajaran berbasis komputer ini

memanfaatkan seluruh kemampuan komputer yaitu berupa teks, grafis,

gambar, foto, audio, vidio, dan animasi.

b. Teknologi Multimedia

Media pembelajaran yang termasuk ke dalam teknologi multimedia

adalah kamera digital, kamera video, player suara, player video, dll.

Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan

CD player, sound card, speaker dengan kemampuan memproses gambar

gerak, audio, dan grafis dalam resolusi yang tinggi. Program

multimedia secara umum dapat digolongkan dalam empat kategori

yaitu :



28

1. Hiburan, seperti game dan film interaktif.

2. Pendidikan

3. Referensi

4. Bisnis

c. Teknologi Telekomunikasi

Yang termasuk media telekomunikasi adalah telepon seluler, dan

faximile. Teknologi komunikasi dituntut agar mampu memberikan

manfaat yang banyak terhadap dunia pendidikan.

d. Teknologi Jaringan Komputer

Teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi,

dll. Selain itu juga terdiri dari perangkat lunak seperti web, email, html,

java, php, aplikasi basis data dll. Salah satu bentuk pemanfaatan

teknologi informasi untuk pembelajaran adalah pengembangan e-

dukasi.net yang berbasis internet. E-dukasi.net adalah portal pendidikan

yang menyediakan bahan belajar, fasilitas komunikasi, dan interaksi

antar komunitas pendidikan.

7. Bentuk-bentuk media ICT

Secara umum, perangkat yang diperlukan untuk mengembangkan

media pembelajaran berbasis ICT meliputi perangkat keras (hardware) dan

perangkat lunak (software). Perangkat keras dapat berupa: komputer,

scanner, speaker, microfon, CDROM, DVDROM, flashdisk, kartu

memori, kamera digital, kamera video, dan sebagainya. Pada saat ini

tersedia banyak pilihan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk
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mengembangkan media pembel-ajaran berbasis ICT. Software

pengembangan media pembelajaran sangat beragam, mulai dari software

umum sampai software khusus pengembangan media. Berikut adalah

beberapa contoh software dan kegunaannya.

1. MS Word: dapat digunakan untuk membuat tampilan tekstual

(berupa tulisan) maupun gambar

2. MS Power Point: dapat digunakan untuk membuat slide presentasi,

mempunyai kemampuan menampilkan teks, suara, animasi, video,

serta untuk membuat media interaktif dengan fasilitas hyperlink yang

dimiliki.

3. MS Excel: software pengolah lembar data, dapat digunakan untuk

membuat media yang berupa grafik, maupun untuk membuat

simulasi.

4. Software untuk menggambar dan mengolah citra seperti MS Paint,

Correl Draw, dll.

5. Software pengolah video seperti MS Movie Maker, VideoLiead, dll.

6. Software pengolah suara seperti MS Sound Recorder

7. Software untuk membuat animasi flash seperti Macromedia Flash

8. Bahasa pemrograman umum seperti Pascal, Delphi, Visual Basic,

Java, dan lain-lain

9. Software-software aplikasi khusus seperti MATLAB, MAPLE,

Grapes (Graphics Presentastion and Experiment), CaR (Compass
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and Ruler), GeoGebra (Geometry and Algebra), Cabri Geometry,

Geometer Sketspad, dll.

Beberapa software tersebut dapat diperoleh secara gratis dengan

mengunduh dari Internet. Kemampuan software gratis terkadang tidak

kalah dengan kemampuan software-software komersial yang harus dibeli,

sehingga dapat menjadi alternatif apabila terdapat kendala biaya pembelian

software.

8. Langkah-langkah penerapan media ICT

Setelah diyakini perlunya menggunakan media yang dapat

membantu pencapaian tujuan pembelajaran, dosen/guru dapat melakukan

langkah-langkah di dalam proses pengem-bangan pembelajaran, yang di

dalamnya mencakup pemilihan dan pemanfaatan media yang sesuai.

Menurut Heinich dalam Azhar Arsyad24 mengatakan model dalam

perencanaan penggunaan media sebagai berikut:

1. Menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran, apakah

mereka siswa sekolah lanjutan atau perguruan tinggi.

2. Menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu

perilaku atau kemampuan baru apa yang diharapkan siswa

miliki dan kuasai setelah proses belajar mengajar selesai.

3. Memilih, memodifikasi, atau merancang dan mengembangkan

materi dan media yang tepat. Apabila materi dan media

pembelajaran yang telah tersedia akan dapat mencapai tujuan,

24 Azhar Arsyad, Media Pembalajaran Edisi Revisi,( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67-
69
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materi dan media itu sebaiknya digunakan untuk menghemat

waktu, tenaga, dan biaya.

4. Menggunakan materi dan media. Setelah memilih materi dan

media yang tepat, diperlukan persiapan bagaimana dan berapa

banyak waktu yang diperlukan untuk menggunakannya.

Disamping praktik dan latihan menggunakannya, persiapan

ruangan juga diperlukan seperti tata letak tempat duduk siswa,

fasilitas yang diperlukan seperti meja peralatan, listrik, layar,

dan lain-lain harus dipersiapkan sebelum penyajian.

5. Meminta tanggapan dari siswa. Guru sebaiknya mendorong siswa

untuk memberikan respond dan umpan balik mengenai

keefektivan proses belajar mengajar.

6. Mengevaluasi proses belajar. Tujuan utama evaluasi di sini

adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa mengenai

tujuan pembelajaran, keefektivan media, pendekatan, dan guru

sendiri.

Berikut adalah tahapan di dalam mengolah dan menyajikan materi

pembelajaran ke dalam media berbasis ICT.

1. Kumpulkan sumber-sumber yang memuat materi sesuai topik-topik

yang akan diajarkan berdasarkan kurikulum atau kompetensi yang

ingin dicapai. Pemilihan sumber-sumber ini dapat

mempertimbangkan isi, tingkat keterbacaan, dan integritas
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penulisnya. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, majalah/ jurnal,

atau sumber-sumber di Internet.

2. Buat rancangan struktur isi (outline) media dan urutan penyajian

materi serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang

diharapkan. Bentuk-bentuk interaksi yang dapat dipilih antara lain:

drill and practice, tutorial, permainan (game), simulasi, eksplorasi,

penemuan (discovery), pemecahan masalah (problem solving).

3. Pilih materi-materi yang sesuai dari sumber-sumber yang sudah

terkumpul dan sajikan isi setiap topik secara singkat dengan bahasa

yang sederhana dan komunikatif, dilengkapi dengan

ilustrasi/visualisasi dalam bentuk gambar, grafik, diagram, foto,

animasi, atau audio-video. Di dalam memberikan visualisasi materi

tekstual, pengembang media perlu memperhatikan persyaratan

VISUALS, yakni25 ;

1) Visible (mudah dilihat): jelas, tingkat keterbacaan tinggi,

resolusi/ketajaman grafis tinggi, mengandung satu makna

2) Interesting (menarik): isi pesan sesuai dengan kebutuhan

pebelajar (audien), tampilan baik dan memikat sehingga

menimbulkan rasa ingin tahu, menjaga kelangsungan proses

komunikasi/  interaksi/ belajar

25 Elang Krisnadi. (2009). Rancangan Materi Pembelajaran Berbasis ICT. disajikan
dalam Workshop Pengembangan Materi Pembelajaran Berbasis ICT di FMIPA UNY pada
tanggal 6 Agustus 2009.
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3) Simpel (sederhana): pesan terfokus, pemilihan

kata/huruf/gambar tidak mengubah makna pesan, bahasa dan

tampilan lugas

4) Useful (berguna): sesuai dengan kebutuhan pebelajar (audien)

dan tujuan pembelajaran maupun hasil belajar yang diinginkan

5) Accurate (tepat): isi pesan mempunyai makna yang tepat, sesuai

dengn bidang ilmu, penyampaiannya cermat, didasarkan pada

sumber yang dapat dipertang-gung jawabkan

6) Legitimate (absah/benar/logis): isi pesan benar, disusun secara

logis, mengikuti kaidah keilmuan, dan masuk akal

7) Structure (terstruktur): rangkaian pesan disampaikan secara

sistematis, dengan urutan-urutan yang logis dan mudah dipahami.

C. Mata Pembelajaran Al-Qura’an Hadits

1. Pengertian Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits

Al-Qur’an Hadits merupakan unsur mata pelajaran Agama Islam

pada madrasah yang memeberikan pemahaman kepada peserta didik

tentang Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber ajaran agama Islam. Mata

pelajaran Al-Qur’an Hadits MTs ini merupakan kelanjutan dan

kesinambungan dengan mata pelajaran Al-Qur’am Hadits pada jenjang MI

dan MA, terutama pada penekanan kemampuan membaca Al-Qur’an

Hadits, pemahaman surat-surat pendek, dan mengkaitkannya dengan

kehidupan sehari-hari.
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2. Tujuan Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits pada tingkat Madrasah Tsanawiyah

bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kecintaan siswa terhadaap Al-Qur’an dan Hadits

b. Membekali siswa dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan hadits sebagai pedoman dalam menyikapi dan

menghadapi kehidupan.

c. Meningkatkan kekhusyuan siswa dalam beribadah terlebih shalat,

dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan

surat/ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca.26

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Madrasah

Tsanawiyah

Ruang lingkup Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Madrasah

Tsanawiyah adalah sebagai berikut:

a. Membaca dan menulis yang merupakan unsur penerapan ilmu

tajwid.

b. Menerjemahkan makna (tafsiran) yang merupakan pemahaman,

interpretasi ayat dan hadits dalam memperkaya khazanah

intelektual.

c. Menerapkan isi kandungan ayat/hadits yang merupakan unsur

pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari.27

26 MAPENDA DEPAG Kota Pekanbaru, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di
Madrasah, (Jakarta: Laksana Mandiri Putra, 2009), cet. ke-1, h. 89
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4. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Madrasah

Tsanawiyah

a. Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits

MTs

Memahami isi pokok al-Qur’an, fungsi, dan bukti-bukti

kemurniannya, istilah-istilah hadis, fungsi hadis terhadap al-Qur'an,

pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta

memahami dan mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang

manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.28

Selain itu Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Madrasah

Tsanawiyah memiliki standard kelulusan sebagai berikut:

1. Menerapkan kaidah ilmu tajwid dalam bacaan Al-Qur’an

2. Memahami ayat-ayat al-Qur’an tentang akhlaq terhadap ibu-

bapak, sesama manusia, dan perintah bertaqwa, persatuan

dan persaudaraan, setan sebagai musuh manusia, berlaku

dermawan, semangat keilmuwan, makanan yang halal dan

baik, sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan, sikap

konsekuen dan jujur

3. Memahami hadits-hadits tentang akhlaq terhadap ibu bapak,

sesama manusia, perintah bertaqwa, meyakini kebenaran

27 MAPENDA DEPAG Kota Pekanbaru, Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia...,h. 93

28 PERMENAG RI No.2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar
Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, h. 6
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Islam dan istiqamah, cinta kepada Allah dan Rasul, makanan

yang halal dan baik, perintah menuntut ilmu, taat kepada

Allah, Rasul, dan pemerintah

4. Memahami sejarah turunnya Al-Qur’an

5. Memahami arti hadits dan macam-macamnya.29

b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Madrasah

Tsanawiyah 1) Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah

1. Memahami al-Qur'an dan al-Hadis sebagai pedoman hidup

2. Mencintai al-Qur'an dan al-Hadis

3. Menerapkan al-Qur'an surat-surat pendek pilihan dalam

kehidupan sehari-hari tentang tauhid Rububiyah dan

Uluhiyyah, toleransi, tentang problematika dakwah,

ketentuan rezeki dari Allah, kepedulian sosial, menimbun

harta (serakah), hukum fenomena alam, menghargai waktu

dan menuntut ilmu

4. Memahami hadis tentang ciri iman dan ibadah yang

diterima Allah, tolong-menolong dan mencintai anak yatim,

keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, menjaga dan

melestarikan lingkungan alam, menuntut ilmu dan

menghargai waktu

5. Membaca al-Qur'an surat pendek pilihan

29 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Khusus Untuk Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta:
PT. Binatama Raya, 2007), h. 277
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2) Kompetensi Dasar Madrasah Tsanawiyah

1. Menjelaskan pengertian dan fungsi al-Qur'an dan Hadis

2. Menjelaskan cara-cara menfungsikan al-Qur'an dan Hadis

3. Menerapkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam

4. Menjelaskan perilaku orang yang mencintai al-Qur'an dan al-

Hadis

5. Menerapkan perilaku mencintai al-Qur'an dan al-Hadis dalam

kehidupan

6. Memahami isi kandungan QS al-Faatihah, an-Naas, al-Falaq

dan al-Ikhlaas tentang tauhiid Rubuubiyah dan Uluuhiyyah

7. Menerapkan kandungan QS al-Faatihah, an-Naas, al-Falaq

dan al-Ikhlaas dalam kehidupan sehari-hari

8. Menulis hadis tentang iman dan ibadah, tolong-menolong dan

mencintai anak yatim, keseimbangan hidup di dunia dan

akhirat, menjaga dan melestarikan lingkungan alam,

menuntut ilmu dan menghargai waktu

9. Menerjemahkan makna hadis tentang iman dan ibadah,

tolong-menolong dan mencintai anak yatim, keseimbangan

hidup di dunia dan akhirat, menjaga dan melestarikan

lingkungan alam, menuntut ilmu dan menghargai waktu

10. Menghafalkan hadis tentang iman dan ibadah, tolong-

menolong dan mencintai anak yatim, keseimbangan hidup di
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dunia dan akhirat, menjaga dan melestarikan lingkungan

alam, menuntut ilmu dan menghargai waktu

11. Menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis tentang iman

dan ibadah, dalam perilaku tolong menolong dan mencintai

anak yatim, dalam perilaku keseimbangan hidup di dunia dan

akhirat, dalam perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan

alam, dan dalam perilaku menuntut ilmu dan menghargai

waktu dalam fenomena kehidupan dan akibatnya

12. Menerapkan hukum bacaan mim sukuun dalam QS al-

Bayyinah dan al-Kafirun, Qalqalah, tafkhim, mad aridh

lissukun, bacaan nun mati, mim mati, lam dan ra' dalam QS

al-Humazah dan at-Takaatsur, mad silah dalam QS al-

Qaari‟ah dan al-Zalzalah, mad laazim mukhaffaf kilmi,

mutsaqqal kilmi, dan Farqi, mad, lam dan ra' dalam QS al-

Ashr dan al-Alaq, mad laazim mukhaffaf harfi dan mutsaqqal

harfi dalam al-Qur’an,

13. Memahami isi kandungan QS al-Kafirun dan al-Bayyinah

tentang toleransi, QS al-Quraisy dan al-Insyiraahtentang

ketentuan rezeki dari Allah, QS al-Humazah danat-Takaatsur,

QS al-Qaari’ah dan al-Zalzalah tentang hukum fenomena

alam, kandungan QS al-Ashr dan al-Alaq tentang menghargai

waktu dan menuntut ilmu,
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14. Memahami keterkaitan isi kandungan QS al-Kafirun dan al-

Bayyinah tentang membangun kehidupan umat beragama, QS

al-Quraisy dan al-Insyiraah tentang ketentuan rezeki dari

Allah, QS al-Kautsar dan al-Maa‟un tentang kepedulian

sosial, QS al-Kautsar dan al-Maa‟un tentang kepedulian

sosial, QS al-Humazah dan at-Takaatsur tentang sifat cinta

dunia dan melupakan kebahagian hakiki, QS al-Qaari‟ah dan

al-Zalzalah tentang hukum fenomena alam, QS al-Ashr dan

al-Alaq tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu, dalam

fenomena kehidupan

15. Menerapkan isi kandungan QS al-Kafirun dan al-Bayyinah

tentang toleransi, QS al-Lahab dan an-Nashr tentang

problematika dakwah, QS al-Quraisy dan al-Insyiraah tentang

ketentuan rezeki dari Allah, QS al-Humazah dan at-

Takaatsur, al-Qaari‟ah, al-Zalzalah, QS al-Ashr dan al-Alaq

tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu dalam

kehidupan sehari-hari dan akibatnya.

5.Karakteristik Pelajaran Al-Qur’an Hadits

Dari keberadaannya tersebut implikasi dalam proses

pembelajarannya tersebut harus menekankan keutuhan dan

keterpaduan antara ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Mata

pelajaran Al-Qur’an Hadits pada Madrasah Tsanawiyah memiliki

tiga karakteristik yaitu:
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1. Membaca (menulis) yang merupakan unsur penerapan ilmu

tajwid

2. Menterjemahkan makna (tafsiran) yang merupakan pemahaman,

interpretasi ayat dan Hadits dalam memperkaya khazanah

intelektual

3. Menerapkan isi kandungan ayat/hadits yang merupakan unsur

pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari.30

D. Media Dalam Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

Media pembelajaran adalah suatu alat yang berisi pesan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu segala sesuatu

(alat) yang berisi pesan pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk

menyampaikan pesan kepada siswa sehingga dapat merangsang pikiran,

perasaan, perhatian dan minat siswa untuk aktif dalam belajar sehingga

proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien menuju

kepada tercapainya kompetensi yang diharapkan. Pesan pembelajaran yang

disampaikan dapat dalam bentuk gambar, film, peta, poster, audio tape,

video tape dan sebagainya.31

Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian

keberhasilan belajar. Hasil penelitian telah banyak membuktikan

30 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Khusus . h.274

31 Di poskan oleh Education, http://www.zonependidikan.co.cc/2010/05/pemanfaatan-
media-pembelajaran.html, 25 Mei 2010, 10.30
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efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses belajar-

mengajar di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa.

Terbatasnya media yang dipergunakan dalam kelas diduga

merupakan salah satu penyebab lemahnya mutu belajar siswa. Dengan

demikian penggunaan media dalam pembelajaran di kelas merupakan

sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat dipahami

mengingat proses belajar yang dialami siswa tertumpu pada berbagai

kegiatan menambah ilmu dan wawasan untuk bekal hidup di masa

sekarang dan masa akan datang. Salah satu upaya yang harus ditempuh

adalah bagaimana menciptakan situasi belajar yang memungkinkan

terjadinya proses pengalaman belajar pada diri siswa dengan

menggerakkan segala sumber belajar dan cara belajar yang efektif dan

efisien. Dalam hal ini, media pengajaran merupakan salah satu pendukung

yang efektif dalam membantu terjadinya proses belajar.32

Penggunaan media dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits sangat

diperlukan dilihat dari standard kompetensi dan kompetensi dasar yang

harus dicapai oleh pesrta didik, media bukan lagi hanya sebagai pelengkap

tetapi sudah menjadi suatu keharusan bagi seorang guru. Dalam perspektif

historis, alat tulis dan baca salam Islam telah ada sejak lama dan sudah

diajarkan di kalangan para sahabat nabi. Mereka juga sudah memakai

peralatan dan media pendidikan dengan sederhana sesuai dengan

32 Mohammad Fadil, http://www.mfadil.blog.unej.ac.id/pemanfaatan-media-
pembelajaran/, 9 Februari 2009
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zamannya. Kulit dan daun kurma dimanfaatkan untuk media rekam ayat-

ayat Al-Qur’an, dan setelah kaum muslim mengenal kertas mereka pun

kemudian beralih menggunakan kertas untuk menulis dan mencetak Al-

Qur’an.Pada masa sekarang, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, proses belajar mengajar tidak bias lagi dilepaskan dari media

modern. Peralatan laboraturium, komputer, film, dan lainnya akan dapat

membantu peserta didik dalam belajar.

Saat ini sudah banyak perusahaan/produsen yang membuat media

pembelajaran Al-Qur’an Hadits. Bahkan dulu sebelum teknologi canggih

seperti saat ini sudah ada beberapa media untuk menunjang pembelajaran

Al-Qur’an Hadits yakni berupa media visual seperti gambar tempat

makhorijul huruf, gambar tersebut dapat memudahkan siswa untuk

melafalkan bacaan al-Qur’an. Apalagi pada zaman sekarang ini yang

sangat mudah dalam mencari bahkan membuat sendiri media

pembelajaran. Berikut ini dalah contoh media pembelajaran ICT yang

dapat digunakan dan dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran Al-

Qur’an Hadits:

1. Media pembelajaran Al-Qur’an Hadits jenis visual

Dalam standar kompetensi al-Qur’an Hadits Madrasah Tsanawiyah

terdapat kompetensi yang mengharuskan siswa dapat membaca ayat-ayat

al-Qur’an dan hadits dengan baik dan benar, untuk memudahkan guru

dalam menyampaikannya, guru dapat menggunakan media visual seperti

tulisan-tulisan ayat-ayat al-Qur’an dibantu dengan LCD atau OHP jika di
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sekolah tersebut terdapat sarana LCD atau OHP agar seluruh siswa

terjangkau. Jika di sekolah tidak terdapat sarana tersebut, guru dapat

mengkreasikan karton agar siswa tertarik dan antusias pada proses

pembelajaran. Selain kompetensi membaca, menjelaskan ayat-ayat al-

qur’an dan hadits juga dapat menggunakan media jenis visual yakni

dengan gambar atau bentuk visual lainnya.

Di dalam pembelajaran al-Qur’an hadits juga terdapat pembahasan

mengenai tajwid, agar guru lebih efektif dan efisien dalam menjelaskan,

guru dapat menggunakan media Microsoft Powerpoint untuk menjelaskan

mengenai hukum bacaan dalam tajwid dan dapat memperlihatkan secara

langsung contoh ayat dan bunyinya dengan suara dari computer.

2. Media Pembelajaran Al-Qur’an hadits jenis audio

Pembelajaran al-Qur’an hadits identik dengan menghafal, namun

tidak sedikit siswa yang merasa jenuh dan bosan dengan menghafal. Agar

kompetensi menghafal dapat tercapai, guru dapat menggunakan media

audio untuk membantu siswa dalam proses menghafal. Saat ini banyak

sekali kaset-kaset yang menarik dan sesuai dengan usia peserta didik agar

lebih termotivasi dalam menghafal al-Qur’an maupun hadits. Selain itu

juga dapat digunakan untuk kompetensi seperti cara membaca Al-Qur’an

sesuai dengan kaidah tajwid, yakni dengan memanfaatkan kaset (tape

recorder).
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3. Media Pembelajaran al-Qur’an Hadits jenis audio visual

Media audio visual ini merupakan media menarik yang dapat

membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Saat ini banyak sekali

video-video yang berhubungan dengan pembelajaran Al-Qur’an hadits.

Media ini dapat membantu peserta didik dalam kompetensi membaca,

menerjemahkan, menghafal, menjelaskan, dan menerapkan ayat-ayat al-

qur’an dan hadits melalui VCD.

E. Penelitian Relevan

Berdasarkan penjelasan masalah yang ada di atas, maka penulis

menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber acuan atau

pedoman yang relevan dengan pembahasan yang akan dilakukan oleh

penulis, adapun penelitian tersebut adalah:

Pertama, Siti Wasa’adah, 2015. Pengaruh intensitas penggunaan media

ICT dalam pembelajaran PAI terhadap motivasi belajar siswa SMP N 1

Banyubiru Kab. Semarang tahun 2015 .Jurusan Tarbiyah Program Studi

Pendidikan Agama Islam. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Penelitian ini

membahas tentang intensitas penggunaan media ICT terhadap motivasi

belajar siswa di SMP N 1 Banyubiru Kab. Semarang. Dengan adanya media

teknologi sekarang ini sangat membantu siswa lebih giat dalam belajar dan

siswa dapat memperoleh pengetahuan yang luas. Penelitian ini merupakan

penelitian untuk mengetahui pengaruh intensitas penggunaan media ICT

terhadap motivasi belajar siswa di SMP N 1 Banyubiru tahun 2015.

Pertanyaan pertama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah (1)
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Bagaimana intensitas penggunaan media ICT dalam pembelajaran pendidikan

agama islam di SMP N 1 Banyubiru?, (2) Bagaimana motivasi belajar siswa

kelas VIII SMP N 1 Banyubiru dalam mata pelajaran PAI?, (3) Bagaimana

pengaruh intensitas penggunaan media ICT dalam pelajaran pendidikan

agama islam terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 1 Banyubiru?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif. Metode ini menggunakan metode populasi karena

penelitian ini dilakukan untuk kelas VIII SMP N 1 Banyubiru kab. Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah (1) tingkat intensitas penggunaan

media ICT dalam pembelajaran PAI di SMP N 1 Banyubiru dengan

prosentase 80%, (2) Motivasi belajar siswa dalam kategori tinggi dengan

prosentase 95%, (3) Ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan

variabel Y pada siswa SMP N 1 Banyubiru. Artinya, ada pengaruh positif

antara intensitas penggunaan media ICT terhadap motivasi belajar siswa. Hal

ini terbukti karena r xy lebih besar daripada r tabel (r product moment) yaitu

0,254 yang mana dengan N = 60 diperoleh nilai r pada taraf signifikansi 5%

sebesar 0,349 sehingga hipotesis dapat diterima kebenarannya.

Kedua, Fitria Ningtias Rahmawati. Efektivitas Pemanfaatan Media

Audio Visual Video Pembelajaran Dalam Upaya Peningkatan Motivasi

dan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Sejarah. Jurusan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemanfaatan media

audio visual video pembelajaran yaitu sebuah pemanfataan media dengan

menggabungkan unsur suara dan gambar dengan mengkolaborasikan
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indera pendengaran dan indera penglihatan, dengan menggunakan metode

diskusi pada pembelajaran sejarah. Penelitian ini diawali oleh masalah

diantaranya yakni rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa pada

pembelajaran sejarah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

memperoleh gambaran tentang efektivitas pemanfaatan media audio visual

video pembelajaran dalam upaya peningkatan motivasi belajar siswa pada

pembelajaran sejarah dan untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas

pemanfaatan media audio visual video pembelajaran dalam upaya

peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran sejarah. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari empat

tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Pada tiap-tiap

siklus penelitian ini difokuskan untuk memperoleh data tentang efektivitas

pemanfaatan media audio visual video pembelajaran dalam upaya

peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran sejarah.

Penelitian ini dilakukan di SMP Bina Sejahtera Depok kelas VIII B yang

berjumlah 25 siswa tahun ajaran 2011/2012. Teknik pengumpulan data

yang digunakan adalah tes, lembar observasi, angket. Teknik analisis data

secara kuantitatif berdasarkan hasil analisis perhitungan rata-rata skor

angket motivasi siklus II. Rata-rata skor angket motivasi belajar siswa

sebesar 91,5, sedangkan rata-rata skor hasil belajar siswa pada siklus I 6,06

sedangkan pada siklus II sebesar 7,42. Dapat disimpulkan terjadi

peningkatan skor hasil belajar siswa. Dengan demikian pemanfaatan media
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audio visual video pembelajaran pada pembelajaran sejarah dapat

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Ketiga, KHAMIM. Efektivitas penggunaan media power point

dalam pembelajaran PAI di kelas X SMA Negeri 3 Bantul. Yogyakarta:

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2012. Penelitian ini

bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam

di kelas X SMA Negeri 3 Bantul dan juga menganalisis efektivitas

penggunaan media power point dalam pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di kelas X SMA Negeri 3 Bantul. Penelitian ini merupakan

penelitian lapangan dengan subyek penelitian ini adalah SMA Negeri 3

Bantul. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah guru PAI,

kepala sekolah dan siswa-siswi kelas X SMA Negeri 3 Bantul.

Pelaksanaan tindakan penelitian ini mengetahui bagaimana pelaksanaan

program pembelajaran PAI di kelas X dan juga efektivitas penggunaan

media power point dalam pembelajaran PAI. Instrument yang digunakan

selama pengumpulan data adalah lembar observasi, wawancara,

dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah

deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan mereduksinya

menjadi sebuah kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data

dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian

menunjukkan: (1) Dalam pembelajaran PAI di kelas X SMA Negeri 3

Bantul terdapat tiga komponen utama yang saling berpengaruh satu sama

lain, yaitu: Kondisi pembelajaran, Metode Pembelajaran dan Hasil
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Pembelajaran (2) Penggunaan media power point dalam pembelajaran PAI

di kelas X SMA Negeri 3 Bantul dilihat dari segi aspek keefektivan yaitu

yaitu aspek tujuan atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek

ketentuan atau aturan, aspek tujuan atau kondisi ideal, maka dari kesemua

aspek tersebut pembelajaran PAI menggunakan media power point dalam

kategori efektif. (3) Media pembelajaran mempunyai empat fungsi, yaitu

fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif dan fungsi kompensatortis.

Power point sebagai media pembelajaran apabila diukur dengan ke empat

fungsi tesebut dapat dikatakan cukup efektif dalam pebelajaran PAI di

Kelas X SMA Negeri 3 Bantul.

F. Kerangka Oprasional

Kompetensi guru dalam menggunakan Media ICT dalam

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits dapat dilihat dari bagaimana cara guru

dalam menerapkan media ICT dalam proses pembelajaran Al-Qur’an

Hadits. Untuk proses observasi yang dilakukan oleh peneliti, berikut

adalah indikator yang akan dijadikan sebagai instrument penelitian:

a. Menganalisis karakteristik umum siswa

1) Guru memperhatiakan keaadaan siswa

2) Guru menganalisis tingkat kemampuan dan minat siswa di kelas

b. Menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran;

1) Guru Meninjau tujuan pembelajaran,

2) Guru merumuskan hasil belajar yang diinginkan
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c. Memilih, memodifikasi, atau merancang dan mengembangkan

materi dan media yang tepat.;

1) Guru Menentukan karakteristik media yang paling baik untuk

dipakai di dalam pembelajaran

2) Guru Mencari dan mengkaji media pembelajaran yang ada.

3) Guru Melakukan adaptasi terhadap media pembelajaran

4) Guru membuat rancangan media pembelajaran.

5) Guru menentukan format/bentuk dan isi media

6) Guru melakukan pengembangan media pembelajaran baru

d. Menggunakan materi dan media;

1) Guru menerapkan dan menjalsakan alur ide yang dituangkan di

dalam media pembelajaran

2) Guru mengimplementasikan media di dalam pembelajaran nyata

e. Meminta tanggapan dari siswa;

1) Guru meminta tanggapan dari siswa untuk mengetahui tingkat

penguasaan siswa

2) Guru memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang di

sampaikan

f. Mengevaluasi proses belajar;

1) Guru melakukan evaluasi formatif

2) Guru mengevaluasi hasil implementasi kemudian melakukan

perbaikan


